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रोबर्टा बोन्डर 
अतंयाऱ मात्री 

४ डिवेंफय १९४५ वारी योफार्ााचा जन्भ झारा, तोऩमात 
कुणाहश भानलाने अंतरयषात प्रलाव केरा नव्शता. 
ओंर्ारयमोभधे योफार्ाा रशानाची भोठी झारी. 
रशानऩणाऩावूनच ततरा वलसानाभधे रुची शोती. शे जाणून 
ततच्मा ऩरयलायाने तीरा यवामन ळास्त्त्रालयीर वलसान वंच बेर् 
हदरा. त्मानंतय केलऱ ७ लऴााची योफर्ाा तऱघयातीर ततच्मा 
लडिरांच्मा प्रमोगळाऱेत प्रमोग करू रागरी.  
 
प्रमोगळाऱेत योफर्ाा प्रास्स्त्र्कची " भािरे याकेर्" फनलामची. 
लैसातनक रलरत वाहशत्मशी ततरा आलिामच.े  'नार्क- 
नार्क खेऱतांना, जणू काशी ततच ेनार्क येडिमोलरून प्रवारयत 
शोणामाा  "फ्रैळ गािान" मा कामाक्रभातून प्रवारयत शोत आशे 
अळा थार्ात,  ततच ेयाकेर् भंगऱ ग्रशाच्मा हदळेने जात आशे 
अवे वांगत अवे. तीच्मा आठलणी वांगतांना ततने वांगगतरे 
की ती ८ लऴााची अवतांना कुणी अंतरयषात प्रलाव कयण्माची 
कल्ऩनाशी करू ळकत नव्शता. 



ततची भोठी फहशण फायफाया फयोफय ततने ' 
अंतयाऱाची  वपय' नार्क ळेजायी ऩाजायी घयाघयातून केरे. 
वुवऩरयअय तरालाकाठी ततच्मा ऩरयलायाच ेएक घय शोत.े यात्री 
त्मा घयाच्मा गच्चीलरून  ती दऱणलऱण उऩग्रश 'इको १' 
आकाळातून फपयताना ऩशात अवे. कधीतयी आऩणऩण अवे 
अंतयाऱारात फपरू शे ततच ेस्त्लप्न शोत.े  

" भाझ्माऩेषा ऩषी खूऩच 
बाग्मलान आशेत. त ेआकाळात 
उंच उिून ततथून ऩथृ्लीच े
तनरयषण करू ळकतात. 
कदागचत म्शणूनच आकाळात 
उंच उिण्माची इच्छा भाझ्मा 
भनात तनवगात:च तनभााण 
झारी." योफर्ाा वांगत.े गणणत 
आणण वलसान शे वलऴम ततरा 
जेव्शढे आलित शोत ेतवे्शढेच 
"गरा गाईि" व्शामराऩण 
आलित शोत.े  

गरा गाइि फायफया 
आणण योफर्ाा  

प्रलळषण काऱात 
ऩॅयाळूर्रा रर्करेरी 

योफर्ाा.  
 

जेम्व िन कारेस्जएर् 
आणण व्शोकेळनर 
स्त्कूभधून योफर्ााने उच्च 
भाध्मलभक लळषण ऩूणा 
केरे. नंतय रंिनभधे 
मुतनव्शलवार्ी आप गुएल्प 
ल मूतनव्शलवार्ी आप लेस्त्र्ना 
ओंर्ारयमो उच्च 
लळषणावाठी गेरी. 
मुतनव्शलवार्ी आप र्ोयंर्ो 
भधून िाक्र्येर् ऩदली 
लभऱवलरी. अगधक सान 
लभऱवलण्माची उभी ततरा 
कॅनिा आणण अभेरयकेच्मा 
लैद्मफकम कारेजभधे घेऊन 
गेरी. ततथे ती न्मूयो 
आप्थाल्भोरास्जस्त्र्, 
म्शणजे िोळ्माच ेकामा कवे 
चारत ेमा वलऴमातीर 
वलळेऴस फनरी.  

१९८३ भधे िा. योफर्ााने त्मालेऱी नलीन तमाय केरा 
गेरेल्मा अंतयाऱ मात्री कामाक्रभात वशबागी शोण्मावाठी 
अजा केरा. त्माच लऴी डिवेंफय भहशन्मात अजााची छाननी 
शोऊन इतय ५ कॅनिातीर रोकाफयोफय योफर्ााराहश 
प्रलळषणावाठी 'नावा' भधे ऩाठवलण्मात आरे. प्रलळषण 
खूऩच कहठण शोत.े इतय रोकावायखे  ततराशी ' लालभर् 
काभेर्' भधे जाले रागरे. उितांना उरर्ी शोऊ नमे म्शणून 
काम कयाले माच ेप्रलळषण ततथे हदरे जात.े  



ततने ऩाण्माच्मा ऩषृ्ठबागाखारी जाऊन प्रलळषण घेतरे 
ज्माभुऱे 'बाययहशत' अलस्त्थेत कवे यशामच ेमाची कल्ऩना 
आरी. २२जानेलायी १९९२ योजी ततची भनोकाभना ऩूणा झारी. 
९लाजून ५२लभतनर् ३३ वेकंदरा ततच्मा अंतयाऱ मान, " 
डिस्त्कव्शयी" ने अलकाळात झऩे घेतरी.  

िाक्र्य फोन्ियन ेऩयत आल्मालय वांगगतरे फक झऩे 
घेतलेेऱी कुणीतयी ततच ेखांदे ऩकिून, शरलून ततरा उठवलत 
आशे. ऩण ती भुऱीच घाफयरी नाशी. ततरा ज्मा काभावाठी 
प्रलळक्षषत केरे शोत ेत ेकाभ ती कयीत याहशरी. ऩुढच्मा ८ 
हदलवात अंतयाऱ मानाने ऩथृ्लीबोलती १९२ प्रदक्षषणा केल्मा. 
िा. फोन्ियने अलकाळातून ऩथृ्लीच ेअनेक छामागचत्रे घेतरी.  

"अंतयाऱ मात्रा" कामाक्रभाभधे िा. योफर्ा "ऩे-रोि" 
वलळेऴस म्शणून वशबागी झारी शोती. 'बाययशीत' 
अलस्त्थेचा भानली ळयीयालय शोणाया ऩरयणाभ वभजून 
घेण्मावाठी ततने अनेक प्रमोग केरे.  

अंतयाऱ मानातून जेम्व फे चे छामागचत्र 

िा. फोन्िय अंतयाऱ मान, "डिस्त्कव्शयी" च्मा 
प्रमोगळाऱेत प्रमोग कयीत अवतांना 

अंतयाऱ मानाभधीर 
वशप्रलावी ऩालाच्मा तुकड्माच े
फारयक कण इकि ेततकि ेऩवरू 
नमेत म्शणून 'र्ोयहर्माव' 
म्शणजे ऩक्की बाजरेरी ऩोऱी 
खात शेत.े आणण धातूच्मा 
कऩार्ांत स्स्त्रवऩगं फॅगभधे 
झोऩत शोत.े  



इतय वला ' अंतयाऱ मात्रा' कामाक्रभाप्रभाणे शी 
मात्राशी तततकीच धोकादामक, तयी उत्वाश लाढवलणायी 
ठयरी. अलकाळातीर गूढ अंधयातून प्रलाव कयतांना  
िा. फोन्ियना ऩथृ्लीच ेलेगऱेऩण प्रकऴााने जाणवलरे. 
त्माच्मा रषांत आरे की ऩथृ्ली शा एकभेला अवा ग्रश 
आशे की ज्मालय जीलन पऱू, पुरू ळकत.े प्रलावावंफंधी 
लरहशतांना िा. फोन्िय लरहशतात, " अंतयाऱ प्रलावाच्मा 
अनुबलाभुऱे भाझी जीलनाकि ेफघण्माचा द्दष्र्ीकोन 
फदरून गेरा. भी स्त्लत:रा खूऩ बाग्मलान वभजत.े" 
३० जानेलायीरा अंतयाऱ मान ऩथृ्लीलय ऩयत आरे.  

"िा. योफर्ाा फोन्िय" ऩहशरी कॅनेडिमन भहशरा 
अंतयाऱ मात्री, स्जन े८ हदलव, १ताव, १४लभतनरे्, आणण 
४४ वेकंद अलकाळात प्रलाव केरा. "लजन यहशत" 
अलस्त्थेभुऱे ततची उंची ५ वें लभ ने लाढरी शोती. ऩथृ्लीलय 
ऩयत आल्मालय ती ऩूलालत आरी. प्रलावाफद्दर फोरतांना 
त्मा वांगतात ," मा अंतयाऱ मात्रा कामाक्रभात वलाात 
वलस्त्भमकायक गोष्र् तय ऩथृीलय ऩाम ठेलल्मालय रषात 
आरी. ८ हदलव वतत लजन यहशत अलस्त्थेत 
अवल्माभुऱे ऩथृ्लीलय ऩयत आल्मालय उठता फवता 
आभचा तोर जात शोता"  
 
िा. योफर्ाा फोन्िय मांनी नावाभधे १० लऴााशून जास्त्त 
काऱ काभ केरे. नंतय त्मांनी लरखाणारा वुयलात केरी. 
ऩुष्कऱ ऩुस्त्तके त्मांच्मा नालालय आशेत. कॅनिाभधीर 
२० मुतनव्शलवार्ीनी त्मांना भानक िाक्र्येर् फशार करून 
वन्भातनत केरे. अनेक ळाऱांना त्मांच ेनाल हदरे गेरे. 
त्मांना "आफपवय आप द आिाय आप कॅनिा" शा फकताफ 
लभऱाराच ऩण "कॅनेडिमन भेडिकर शार आप पेभ" 
भधेशी वालभर करून घेण्मात आरे.  

२००५ भधे िा. योफर्ाा ट्रेंर् 
मुतनव्शलवार्ी, वऩर्यफयो, 
ओंर्ारयमोच्मा चांन्वरय झाल्मा. 
"छामागचत्रण" शा त्मांचा 
आलिीचा छंद आशे. "भी काशी 
नलीन लळकत नवेन तय  भरा 
फेचैनी मेत.े" शे ळब्द अळा 
भहशरेच ेआशेत जी प्रत्मेक गोष्र् 
तततक्माच उत्वाशाने कयत े
स्जतक्मा उत्वाशाने ततने 
अंतयाऱात झऩे घेतरी शोती. 

फ्रोरयिाभधे "डिस्त्कव्शयी" अंतयाऱ 
मानातीर वशप्रलाळांचे छामागचत्र  

( १९९२ ) 


